Yoga kere

Soroti, Juni 2013

Het is alweer tijd voor de nieuwsbrief, wat gaat de tijd snel! In Nederland maken jullie je klaar voor de vakantie,
hier is de school weer begonnen. We hadden een maand
vakantie in mei en begin juni begon de tweede termijn. Voor
ons was dat heel bijzonder, want Catherine is nu ook naar
school gegaan, ze gaat elke morgen naar de baby klas van de
Harmony Nursery school. Ze vindt het erg leuk en gaat graag
naar school. Ze ziet er zo lief uit in haar school uniform! Dan de
volgende verandering in mijn familie is dat Mary nu thuis woont
en niet meer in de kostschool. Ze heeft daar altijd moeite mee
gehad en toen we haar aanboden om deel van ons gezin te
worden, heeft ze al snel gevraagd of ze dan thuis mocht
wonen. We gaan dat proberen, Mary moet voldoende discipline
hebben om te studeren, in de kostschool moeten ze veel
studeren, ze worden zelfs om 4 uur ‘s morgens wakker
gemaakt en moeten om 5 uur ’s morgens in de klas zitten om
zelf studie te doen. Volgens Mary zitten de meesten dan achter
hun boek te slapen, maar toch… Mijn dag begint nu om 6 uur
in de morgen, 6.40 Mary vertrekt naar school, 7.00 Sarah vertrekt naar school, 7.15 Helen stapt op de school
bus en ik breng Catherine naar school om 7.45, daar na geniet ik van een kop koffie voordat ik om 9 uur in
Amecet begin te werken. We wonen dus alle vijf in mijn huisje en dat gaat heel goed, het is wel erg klein, Mary
zit in de avond in het kantoor in Amecet te studeren, maar het gaat allemaal net. Ik zie wel uit naar ons nieuwe
huis, daar zullen we zoveel meer ruimte hebben. Het gaat nu bijna gebeuren, het huis is bijna klaar. Ze zijn nog
aan het verven, maar daarna gaan we verhuizen. We hebben er allemaal erg veel zin in!

Amecet…
Eind maart werd er via het ziekenhuis, een tweeling van ongeveer 2 jaar gebracht. De moeder was erg verward
en wilde de kinderen niet meer, we zijn haar familie op het platteland gaan zoeken en ook zij wilden de tweeling
niet. Ze kwamen dus naar Amecet, een van de twee jongetjes was er erg slecht aan toe, ik was best bezorgd
over hem, maar het heeft 2 maanden geduurd en dit jochie, dat te zwak was om te zitten, kon weer door de tuin
rennen, spelen en zingen!! Dat was zo geweldig om te zien en daarbij komt ook nog dat ze nu samen zijn
geadopteerd door een Oegandese
familie! Links is een foto van
William toen hij in Amecet kwam.
Op de foto rechts (7 weken later)
zit William rechts, dan komt
Charles, daarna de tweeling broer,
Augustine en links Catherine. Ze
konden het heel goed vinden met
z’n vieren, soms was het vechten,
maar over het algemeen speelden
ze best leuk. Op het moment hebben we overwegend pasgeboren baby’s. Sinds half April kwamen er eigenlijk
alleen maar baby’s bij. Van de meeste baby’s was de moeder gestorven na de bevalling. Het is dan heel
moeilijk voor de familie om voor het pasgeboren kindje te zorgen. Er is veel verwarring omdat de moeder is
overleden en soms wordt het kindje vergeten. We zorgen 2 maanden voor de baby en daarna gaat het kindje
terug naar de familie.

We hadden op een gegeven moment 16 baby’s! Je kunt je wel voorstellen dat dit erg intensief is, al die flesjes
en dan al die luiers!!!! Van deze groep zijn er al weer 5 kindjes naar huis, maar er zijn er ook weer 3 nieuwe
baby’s gebracht!! We maken ons veel zorgen om Fiona, een meisje van 15 jaar die al een poosje bij ons woont.
Ze is HIV+ en krijgt de ARV’s, maar is resistent en we zien haar steeds meer achteruit gaan. Het is heel
verdrietig dat we niet meer voor haar kunnen doen, de artsen hebben haar ARV’s weer veranderd, maar ik
denk dat het niet veel doet.

Ang Tulay…
Dit is een programma dat is ontwikkeld in de Filipijnen. Het betekent
“De Brug”. Het is een programma wat kinderen helpt om om te gaan
met hun pijn en verlies. Een aantal jaren geleden hebben we het
gedaan met een grote groep kinderen die in Amecet hebben gewoond,
een aantal stafleden (waaronder ik) hebben het ook gevolgd. Vorige
maand hebben we een training
gehad en deze week gaan wij helpen
om het te organiseren voor twee
klassen van onze lagere school. We
houden het in ons Amun huis. Er
komen 70 scholieren elke dag naar Amun, waar we onderwerpen bespreken
als: ik ben uniek, gevoelens, rouwen, pijn en boosheid, angsten en zorgen,
vertrouwen, vergeving, acceptatie enz. We zijn nu halverwege de week en
het is geweldig om te zien hoe iedereen geniet en meedoet. Fiona haal ik elke dag op, ze wil er zo graag bij
zijn, we hebben een matras en ze kan gaan liggen als ze te moe wordt. Zolang Fiona aangeeft dat ze dit wil,
proberen we dat, de onderwerpen die we behandelen zijn, denk ik, erg belangrijk
voor haar.
De brief is alweer vol, blijf onze Blog volgen (www.amecet-soroti.blogspot.com)
ik wens jullie een heel fijne vakantie toe, Gods zegen en tot de volgende brief!!
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